
 

 

 מבט כללי   - 28.06.16מפגש ראשון, יום שלישי ה

 התכנסות, כיבוד וחלוקת חומרים 14:30-15:00

[בעקבות הצעות חוק המונחות על שולחן הכנסת וביקורת האם הגיע הזמן לתיקון?  –פאנל חוק תובענות ייצוגיות  15:00-15:45

 על מספר הסדרים בחוק נדון בשאלה האם יש מקום לתיקון ומהם התיקונים המוצעים]

ייעוץ וחקיקה עו"ד מירב זוהרי,  הקליניקה לתובענות ייצוגיות אונ' ת"א,  עו"ד רוני אבישר שדה,  ,  עו"ד אסף פינק 

 ‘ברקמן וקסלר ושותעו"ד נחום קובובסקי משרד המשפטים, 

 ד ארנון גרפי“עו -גישור בתביעות ייצוגיות  15:45-16:30

 הפסקת קפה וכיבוד קל 17:30-18:00

  א“אוניברסיטת תעו"ד עומר י.פלד,  –שימוש בנתונים סטטיסטיים בתובענות ייצוגיות  18:00-18:45

 ד גלעד ברנע“עו -ומחיר בלתי הוגן [מחיר מופרז]  תובענות ייצוגיות בהגבלים עסקיים 16:30-17:30

 ד אסף פינק“עו —על שכר טרחה בתובענות ייצוגיות 18:45-19:00

 התכנסות, כיבוד וחלוקת חומרים 14:30-15:00

 רוזנברג הכהן ‘ , אגמון ושותעו"ד דרור סברנסקי - מגרש המשחקים החדש" –"הסכמי פשרה והסתלקויות  15:00-15:45

 ‘גיל רון קינן ושותעו"ד גיל רון,  -ניהול התביעה הנגזרת  15:45-16:30

 הפסקת קפה וכיבוד קל 17:15-17:30

 פאנל: שימוש בחוק איסור אפליה בתביעה ייצוגית ורע"א קול ברמה נ' קולך  17:30-18:45

 , עו"ד אסף פינקמנחה: 
עו"ד דן יקיר מנהלת המחלקה המשפטית המרכז הרפורמי לדת ומדינה,  עו"ד אורלי ארז לחובסקי  משתתפים:  

 א והמרכז“, נציבת שוויון הזדמנויות בעבודה מחוז תרן לביא-ד שירי לב“עוש האגודה לזכויות האזרח, “יועמ

 ‘נאור גרשט ושותעו"ד אופיר נאור,  - ייצוגיות ודיני חדלות פרעון תביעות  16:30-17:15

 עו"ד מאיה צברי – סוגיות בייצוגיות בניירות ערך ובנגזרות 18:45-19:90

 הסדרי פשרה, ניירות ערך, חדלות פרעון, ואיסור אפליה - 04.07.16מפגש שני, יום שני ה

 למתקדמים בתובענות ייצוגיותהשתלמות עומק סוגיות 
 ‘קינן ושות-, גיל רון‘ד אהרן רבינוביץ“ד גיל רון, עו“ד אסף פינק  |  עו“ריכוז אקדמי : עו

      אוניברסיטת תל אביב -, בבית התפוצות2016ביוני  28-ההשתלמות תיפתח ביום שלישי ה
 מ“מע₪ +  880 עלות ההשתתפות לאחר תאריך זה 10/06/2016 –לנרשמים/ות עד ה מ"מע  +₪ 800עלות ההשתתפות 

 , מאז חלה עלייה מתמדת במספר התובענות הייצוגיות שמוגשות ומתנהלות מדי שנה. השתלמות 2006חוק תובענות ייצוגיות נחקק בשנת  

העומק למתקדמים מיועדת לעורכי דין  ומשפטנים ואנשי אקדמיה אשר להם כבר ניסיון בניהול תובענות ייצוגיות ומטרתה לקדם את  

ההבנה והלמידה. ההשתלמות מיועדת למייצגי תובעים ונתבעות כאחד וכן לנציגי חברות, כאשר יינתן דגש לא רק על תפקידם של באי כח  

 התכנסות, כיבוד וחלוקת חומרים 14:30-15:00

 ‘עו"ד אהרון רבינוביץ - חידושים בפסיקה ומגמות 15:00-15:45

  עו"ד מיכאל בך – [גלמ"ס ושאלונים, זימון עדים, המצאה לחו"ל ועוד]הליכים מקדמיים בתובענות ייצוגיות  15:45-16:30

בשנתיים האחרונות קיימת עליה הן במספר הייצוגיות המוגשות בתחום זה והן בפסקי   פאנל תביעות בתחום הביטוח 16:30-17:20
 דין ופשרות משמעותיות הפאנל יעסוק בסוגיות שונות הקשורות לייצוגיות בתחום הביטוח

 ‘לויתן שרון ושותעו"ד פגי שרון, מנחה: 
 הודעת צד ג' כנגד חברת הביטוח ומעמדו של צד ג'    –‘ לויתן שרון ושותעו"ד תמי גרינברג, 

 התיישנות בתביעה ייצוגית לתגמולי ביטוח -‘ יגאל ארנון ושותעו"ד עידו חיטמן, 
 גישתו של הפיקוח על הביטוח לתובענות ייצוגיות ומעורבות הרגולטור בניהול הייצוגית –עו"ד אמיר ישראלי 

 הפסקת קפה וכיבוד קל 17:20-17:40

  היבטים אקטואליים –תביעות ייצוגיות ויחסים עם הרגולטור  18:20-19:40
 ש עמותת ה.צ.ל.ח.ה“ד ויועמ“מן ברק עוד אלעד מן, “עומנחה:  

 , עו"ד יעקב סבו, ‘ארדינסט בן נתן טולידאנו ושותעו"ד גיורא ארדינסט, ‘, כספי ושותעו"ד רם כספי 
 אביב-מנהל המחלקה המסחרית פרקליטות מחוז תלעו"ד ליאב וינבאום 

 ד גיל רון “עואן שוכטוביץ. מגיב: ‘עמר רייטר זד ירון רייטר, “עו -בתובענות ייצוגיות‘ המדינה כצד ג 17:40 -18:20

מע"מ. ביטול השתתפות בסמוך יותר לפתיחת הכנס כרוך במלוא העלות | ₪ +  85שעות לפני פתיחת הכנס  72מספר המקומות מוגבל |  עלות ביטול השתתפות עד 

 חידושים בפסיקה, חידושים בדיני ביטוח ויחסי רגולטור - 11.07.16מפגש שלישי, יום שני ה
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 דן גינר  המבקש

 ע"י ב"כ עו"ד גיל רון, עו"ד אהרון רבינוביץ ועו"ד יעקב אביעד 
 

 נגד
 

 חברת החשמל לישראל בע"מ המשיב

 עו"ד חגי דורון, עו"ד אוריאל פרינץ ועו"ד שרון זימןע"י ב"כ     
 

 

 חקיקה שאוזכרה: 

 33, (2)30: סע'  1996-חוק משק החשמל, תשנ"ו

 (1)א()8: סע'  2006-חוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו

 

 

 פסק דין

 )דחיית בקשה לאישור תובענה כייצוגית( 
 

 האם: הבאה השאלה עומדת"(, האישור קשתב: "להלן) כייצוגית תובענה לאישור זו בקשה ביסוד

 קיימת כי לשכנע כייצוגית התובענה לאישור בבקשה הדיון בשלב עליו המוטל בנטל עמד המבקש

 ממנו כתוצאה אשר, החשמל חשבונות במשלוח מערכתי כשל התקיים כי שיוכח סבירה אפשרות

 שנקבע האחרון למועד ךבסמו מאד או לאחר החשמל חשבונות את מהלקוחותמשמעותי  חלק קיבלו

 עמד לא המבקש כי למסקנה הגעתי הצדדים שהציגו הראייתית המסכת בחינת לאחר. לפירעונם

 . הדברים פירוט להלן. להידחות האישור בקשת של דינה כן ועל, זה בנטל

 

  רקע

 של מרביתם. לקוחות מיליון 2.5 -לכ חשמל חשבונות שנה מדי שולחת החשמל חברת .1

 חשמל חשבונות של הכולל המספר. חודשיים הם ומיעוטם חודשיים-דו הם הללו החשבונות

 -על כ 2013ובשנת  חשבונות מיליון 15.5 -כ על 2012 בשנת עמד החברה ללקוחות הנשלחים

 מודפס כעותק ללקוחות נשלחים החשמל מחשבונות ניכר חלק. מיליון חשבונות 15.7

 גם החשמל חשבון את לקבל ניתן ותהאחרונ בשנים, ודוק. הלקוח של לכתובתו המדוור

 חברת) אינטרנטה או פקסימיליה, אלקטרוני דוארבאמצעות  כגון, אחרים קלט באמצעי

 חברת מבחינת הן, עלותם אשר, אלו באמצעים השימוש את מעודדת, לטענתה, החשמל

 בחשבונות רק אך הוא זו עתירה של עניינה(. יותר נמוכה, הסביבה מבחינת והן החשמל

http://www.nevo.co.il/law/72045
http://www.nevo.co.il/law/72045/30.2
http://www.nevo.co.il/law/72045/33
http://www.nevo.co.il/law/74020
http://www.nevo.co.il/law/74020/8.a.1
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 הכוונה הדין פסק בהמשך כי יובן מכאן. הלקוח של למענו מודפס בעותק הנשלחים חשמל

 .בלבד החשמל חשבון של מודפס עותק למשלוח היא דומיו או" נשלח" במונח

 מלקוחות 40% מעל) קבע הוראת על החתומים ללקוחות נחלקים החשמל חברת לקוחות .2

 חשבון את בעצמם המשלמים תוללקוחו( החשמל חברת מטעם בתצהיר האמור לפי, החברה

מהם נגבה החיוב באופן אוטומטי על פי הוראת , לראשונים ביחס. דרישה פי על החשמל

 מספר של איחור וממילא, בלבד יידוע לצורכי נעשה החשמל חשבון משלוח, הקבע שנתנו

 ביחס זאת לעומת. אינו משמעותי הלקוח לבית החשמל חשבון הגעת במועד ימים

 יש החשמל חשבון הגעת למועד, החשמל חשבון את בעצמם המשלמים אלו, לאחרונים

 חשבון לו נמסר בו מהמועד רק החשמל חשבון את לשלם נדרש הלקוח שכן, רבה משמעות

 חשבון את ולשלם לברר אמצעים עומדיםלקוח של חברת החשמל  לרשות, ודוק) החשמל

 חברת עם טלפוני קשר תיציר באמצעות, למשל, החשמל חשבון לו נמסר בטרם גם החשמל

 המשך(. שימוש באמצעים הללו לעשות חובה הלקוח על מוטלת כי טענה אין ואולם, החשמל

, קבע הוראת על חתומים שאינם החשמל חברת ללקוחות ורק אך מתייחס זה דין פסק

 . דרישה פי על החשמל חשבון את המשלמים האל דהיינו

  הרשות ידי על נקבעו החשמל חשבונות וחלמשל ביחס החשמל חברת את המחייבים הכללים .3

 לטיב, לרמה המידה אמות בספר"( החשמל רשות: "להלן) חשמל – ציבוריים לשירותים

 כי יצוין"(. המידה אמות: "להלן) חיוני שירות ספק רישיון בעל שנותן השירות ולאיכות

חוק ל 33 -ו (2)30סעיפים  מכוח החשמל לרשות נתונה המידה אמות את לקבוע הסמכות

 . 1996 – ו"התשנ, משק החשמל

 ידי על התקבל הדואר באמצעות שנשלח חשמל חשבון לפיה חזקה נקבעה המידה באמות .4

 באמצעות נשלח אם לצרכן כנמסר החשבון את יראו: "המידה לאמות 22 כלל. על פי הלקוח

 החשבון את יראו ובכתב מראש הצרכן לכך והסכים במידה. שליח ידי על או הדואר

 )וכדומה אינטרנט, ל"דוא ,ממוחשב' פקס לרבות( אחר קלט אמצעי בכל נמסר אם כנשלח

 קובעות כן. "כך לצורך החיוני השירות לספק צרכןה שמסר הרלוונטיים הפרטים לפי

 הורתה התובענה הגשת במועד. החשמל חשבון קבלת מועד לעניין חזקה המידה אמות

 אצל התקבלה כאילו ההודעה את יראו" כי, המידה אמות של( א)5 בכלל הקבועה, זו חזקה

 ראוחרונה בא זו חזקה לשינוי" )אחרת הוכח אם אלא, משלוחה לאחר שעות 72 הצרכן

 (. להלן 18 פסקה

( 1()ב)24 כלל. אמות המידהב הוא אף נקבע החשמל חשבון את לשלם הלקוח חייב בו המועד .5

 הצריכה חשבון לתשלום האחרון המועד" כי, התובענה הגשתנכון לעת , קבע המידה לאמות

 דו חשבון הפקת ממועד יום 14 -ו חודשי חד חשבון הפקת ממועד יום 11 לפחות יהיה

 (. להלן 18 פסקה ראו באחרונה זה בעניין שחל לשינוי..." )ודשיח

 הניחה החשמל שרשות מאחר: לאמור, הדוקה זיקה קיימת הללו ההוראות בין כי, פשיטא .6

 שעות 72 בתוך, הרגיל במקרה, ומגיע, הפקתו לאחר קצר זמן נשלח החשמל חשבון כי

 ממועד יום 14 בתוך חודשי-דו וןחשב לשלם הלקוח על כי קבעה היא, נשלח הוא בו מהמועד

 החשמל חברת ואולם, יום 11 בתוך המידה אמות לפי לשלם יש חודשי-חד חשבון) המשלוח

 לתשלום יום 13 ללקוחותיה מאפשרת היא, גדולים עסקיים לקוחות למעט כי הבהירה

 (.אלו חשבונות

http://www.nevo.co.il/law/72045/30.2
http://www.nevo.co.il/law/72045/33
http://www.nevo.co.il/law/72045
http://www.nevo.co.il/law/72045
http://www.nevo.co.il/law/72045
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 החשמל חשבון הגעת מועד פי על נקבע אינו החשמל חשבון לתשלום האחרון המועד, ודוק .7

 הלקוח לרשות העומד הזמן, לפיכך. החשבון הופק בו המועד לפי אלא, הלקוח של למענו

 את זו מתקופה שמנכים לאחר שנותרת היתרה אלא, יום 14 אינו חודשי-דו חשבון לתשלום

, אותם המדוור לגורם החשמל חשבונות את להעביר מנת על החשמל לחברת שדרוש הזמן

העומד בלב  זה עניין אבהיר. החשמל חשבונות את לחלק המדוור לגורם הדרוש והזמן

 .בקשת האישור שלפניי

: להלן) עיטופולו להדפסתו החשמל חברת דואגת, החשמל חשבון והפקת עריכת לאחר .8

. כאשר מושלם תהליך הכנת חשבון החשמל הוא מועבר על ידי "(החשמל חשבון הכנת"

 מועד בין זמנים פער נוצר מכך כתוצאה. הדיוור את המבצע עצמאי לקבלןחברת החשמל 

 הגורם לידי החשבון מגיע  בו המועד לבין, החשמל חשבון על המוטבע, החשבון הפקת

. ימים שלושה - יומיים אורך זה תהליך רגיל באופן כי נטען התשובה בכתב. המדוור

 לגורם להעברה עד ןהזמ משך כי התברר זה בתיק הדיוניים במהלך שהוצגו מהראיות

 ניתוח בה, החשמל חברת לסיכומי' ב כנספח שצורפה טבלה להלן. יותר ארוך הוא המדוור

, המדוור לגורם להעברתו ועד החשמל חשבון הפקת ממועד שחלף הזמן משך של סטטיסטי

 :החשמל חברת שהציגה המשלוח תעודות לפי

 ממועד ימים מספר

 המסירה למועד ההפקה

 שהועברו החשבונות אחוז

 האמור ביום

 שהועברו החשבונות אחוז

 האמור היום עד

1 3.52% 3.52% 

2 18.69% 22.21% 

3 16.01% 38.22% 

4 28.10% 66.32% 

5 8.53% 74.85% 

6 10.00% 84.85% 

 88.63% 3.78% ברור לא

 100.0% 11.38% שהוארכו מועדים

 

חשבונות  בהכנת פיגור היה בהם למקרים מתייחסת "שהוארכו מועדים" הקטגוריה :הערה

 חשבון לתשלום ארכהה מיוזמתה ניתנה כן ועל, החשמל חברת ידי על שזוהההחשמל, 

 .החשמל

 שלושה בתוך המדוור לגורם מועברים החשמל מחשבונות 40% -כ רק כי עולה זו מטבלה

 רק מועברים 20% -כ, הרביעי ביום רק מועברים החשמל מחשבונות 30% -כ. פחות או ימים

 ידי על ארכה למתן המביא משמעותי עיכוב יש 10% -מ ליותר וביחס ימים 6 או 5 לאחר

 .מיוזמתה החשמל חברת

. הלקוח לידי למסירתם כמובן שקולה איננה המדוור לגורם החשמל חשבונות העברת ואולם .9

 הגורם של בפעולותיו, הדברים מטבע, תלוי זה ועניין, זמן דורש הוא אף הדיוור הליך

 .הדיוור את המבצע



 דן גינר נ' חברת החשמל לישראל בע"מ  9582-05-13תצ )מרכז( 

4 

 

. ישראל דואר ידי על בלעדי באופן החשמל חשבונות דיוור בוצע 2011 -ל 1992 שניםה בין .10

. ב.א.ב מסר חברת ידי על החשמל חשבונות מרבית של הדיוור בוצע 2011 מאפריל החל

 לביצוע החשמל חברת שפרסמההראשון  במכרז זכתה אשר"(, מסר חברת: "להלן) מ"בע

 דואר ידי על מדוורים להיות הוסיפו החשמל נותמחשבו חלק) שלה הכמותי הדואר של דיוור

 בסוף סיום לידי הגיעה מסר חברת לבין החשמל חברת בין ההתקשרות כי יצוין(. ישראל

 כמותי דואר שירותי ספק ידי על החשמל חשבונות מדוורים 2015 מינואר והחל, 2014 שנת

 . 2014בשנת  החשמל חברת שערכה במכרז זכייתועקבות ב וזאת, אחר

 חברת של הכמותי מהדואר 80% החשמל חברת לבין מסר חברת שבין החוזה תנאי פי על .11

 בתוך ממנו 100% -ו שעות 72 בתוך ממנו 90%, שעות 48 בתוך מחולק להיות צריך החשמל

, אלה בהתחייבויותעמדה  מסר חברת כי הצהיר, סוכמן בן מר, מסר חברת ל"מנכ. שעות 96

 ". מסר [חברת]ל ביותר החשוב לא אם הלקוחות אחד היא החשמל חברת" כי העיד ואף

 תהליך" כי, החשמל חברת מטעם המצהיר, פלברבאום אבי מר הצהיר התשובה בכתב .12

 באופן כאשר, נוספים ימים 5 עד אורך מסר [ חברת]ו ישראל דואר ידי על הדואר חלוקת

 ההדגשה" )יומיים תוך מחולק רובו רוב מקרה ובכל, יומיים תוך מחולק הדואר, רגיל

 (. במקור

 מהם, מסר חברת בשירות העובדים הדוורים יומניחלק מ גם הוצגו תיקהדיון ב במסגרת .13

. היומנים שהוצגו החלוקה מאזורי אחד כל הדוור פוקד בה התדירות על ללמוד ניתן

 אזור את פקד מסר חברת מטעם דוור כי מלמד, אלו יומנים ניתוח. 2013התייחסו לשנת 

 בשנת בממוצע בשבוע פעמים 2.17( מסר חברת של החלוקה פי על 2 אזור) המבקש של עסקו

 חלפו כשבממוצע, ימים 7 היה למשנהו אחד ביקור בין שחלף המקסימלי הזמן משך. 2013

 שחלפו הימים מספר של ההתפלגות את מפרטת הבאה הטבלה. הדוור ביקורי בין ימים 2.5

 (:7/ת בסיס על חושבו הנתונים) 2 החלוק באזור 2013 בשנת הבא הדוור לביקור עד

 למועד עד ימים מספר

  הבא הדוור ביקור

 נותר בהם הימים אחוז

 עד האמור הימים מספר

 הבא לביקור

 נותר בהם הימים אחוז

 או האמור הימים מספר

 הבא לביקור עד פחות

1 31.22% 31.22% 

2 26.24% 57.46% 

3 20.72% 78.18% 

4 10.77% 88.95% 

5 6.91% 95.86% 

6 2.76% 98.62% 

7 1.38% 100.00% 

 

 ומתייחסים) השנה מימי 4% -כ המהווים, דופן יוצאי מקרים למעט כי עולה אלו מנתונים .14

 בתוך 2 חלוקה באזור ביקר מסר חברת מטעם שהדוור הרי(, חגים לתקופות בעיקרם

 . ימים שלושה בתוך מהמקרים 78% -וב, היותר לכל ימים חמישה
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 2013 בשנת 2 באזור שהחלוקה ההנחות ותחת) לעיל שהוצגו הנתונים שלפי הרי, נסכם אם .15

(, הבא המשלוח ביום לדוור נמסר מסר לחברת שהועבר חשמל ושחשבון, מייצג נתון היא

 70%) ימים  7 -מ פחות הרגיל במקרה עברו הלקוח לבית להגעתו ועד החשבון הפקת ממועד

 ורק(, ימים 3 בתוך חולקו 78% -ו, ימים 4 בתוך מסר לחברת נמסרו החשמל מחשבונות

 – 5 תוך מסר לחברת נמסרו החשמל מחשבונות 20%) ימים 13 – 10 בתוך חריגים במקרים

 בין מתאם להניח סיבה אין הדברים פני על, ודוק(. ימים 7 – 5 בתוך חולקו 10% -וכ, ימים 6

 ידי על בדיוורם כובלעי החשמל חשבונות בהכנת החשמל חברת ידי על הטיפול התמשכות

 יעשהת חשבונות החשמל בהכנ עיכוב חל כאשר כי לקוות ניתן, הוא נהפוך) מסר חברת

 של בהנחה) גדול להיות צפוי אינו החריגים המקרים שהיקף מכאן(. הדיוור את לזרז ניסיון

 לאחר דהיינו) התשלום מועד לפני ימים 5-מ פחות שנמסרו החשמל חשבונות, מתאם העדר

 חשבונות ומספר, החשמל חשבונות מסך 5.3%מהווים ( הפקתם ממועד תשיעיה היום

( להפקתם העשירי היום לאחר דהיינו) התשלום ממועד ימים 4 -מ פחות שנמסרו החשמל

 (. 2.2% הוא

 

 הצדדים טענות

 במשלוח מערכתי כשל שקיים היא שלפניי הייצוגית התובענה ביסוד העומדת הטענה .16

 לאחר לקוחות של משמעותית קבוצה אצל מתקבלים הם כך ומשום, החשמל חשבונות

 אינו או, להם מאפשר שאינו באופן, זה מועד לפני מאד בסמוך או, לתשלום שנקבע המועד

 יצוין. לתשלום האחרון המועד חלוף טרם החשמל חשבון את לשלם, בידם שהות די מותיר

 מגיע החשמל חשבון בו בכמצ תוגדר באיחור הגעה כי מבוקש המתוקנת האישור בבקשת כי

 ימים מתשעה יותר לאחר דהיינו", לתשלום האחרון המועד לפני ימים מחמישה פחות"

 (.החשבון הפקת ממועד יום 14 הוא לתשלום האחרון שהמועד בהנחה וזאת) הפקתם ממועד

 חשבונות בדיוור מערכתי לכשל ראיות כל הובאו לא כי טוענת החשמל חברת, זאת לעומת .17

 נוסף מצהיר ושל המבקש של בעניינו נקודתיים לכשלים דוגמאות היותר לכל אאל, החשמל

 פועלת היא לשיטתה. ייצוגית תובענה של הליך ניהול מצדיקים אינם אשר(, חגי אריה ד"עו)

, החשמל חשבון בהכנת עיכוב של מקרה בכל פרטני באופן ומטפלת, המידה לאמות בהתאם

 . באיחור שהתקבל לחשמ לחשבון ביחס שמגיעה בקשה ובכל

 

  המידה אמות שינוי

 ידי על התקבלה , לאחר שהוגשו סיכומי הצדדים ביחס לבקשת האישור,25.11.2015 ביום .18

 נובמבר – צרכנות דהיהמ באמות ועדכונים שינויים( "1015) 4' מס החלטה החשמל רשות

 באופן ידההמ לאמות 24 -ו 5 כללים שונו זו בהחלטה"(. השינוי החלטת: "להלן" )2015

 :הבא

 אצל התקבלה כאילו ההודעה את יראו: "כדלהלן כיום קובע המידה לאמות( ב)5 כלל

 ההודעה הגיעה כי הוכח. אחרת הוכח אם אלא, משלוחה לאחר עבודה ימי 7 עד הצרכן

 ספק ישלם, חיוני שירות בספק התלויים מטעמים זו מידה באמת הקבוע למועד מאוחר

" הפרות 1-12.1 תעריפים בלוח הקבוע הסך את עיכוב יום כל עבור לצרכן חיוני שירות

 (.עיכוב יום כל בגין ח"ש 8.18 של תשלום קובע זה לוח)
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 הצריכה חשבון לתשלום האחרון המועד: "כדלהלן כיום קובע המידה לאמות( 1()ב)24 כלל

 דו חשבון הפקת ממועד יום  20 -ו חודשי חד חשבון שליחת ממועד יום 20 לפחות יהיה

 ..." חודשי

 שנדרש ריכהעמ החשמל שרשות הזמן משך של הארכה, כך אם, היא הדברים משמעות

 ימים בארבעה אחר כמותי דואר שירותי ספק או ישראל דואר ידי על החשמל חשבון לדיוור

 תהליך לכל שנדרש ריכהעמ החשמל שרשות הזמן משך והארכת(, ימים 7 -ל שעות 72 -מ)

 . יום 20 -ל יום 14 -מ רוודיוו החשמל חשבון הכנת

 תלונות הגיעו" כי 2 בסעיף החשמל רשות מציינת השינוי להחלטת בביאורים כי יצוין .19

 מגיעים אשר( העניין לצורך החשמל חשבונות) ההודעות בדיוור בעיות בעניין צרכנים

 על עומדים והם המועדים שונו 2015 מפברואר התקשורת משרד בתקנות" וכי", באיחור

: 24 כלל לשינוי הבא ההסבר את מוסיף לביאורים 12 סעיף". ...עבודה ימי 7 עד וורדי 100%

 אחרון לתאריך שליחה מתאריך לתשלום הימים מספר את להגדיל יש כי קובעת הרשות"

 לתשלום העומדים הימים למניין השוואה. א: טעמים משני הצרכנים סוגי לכל לתשלום

 – 22.2.15 מיום ישראל דואר חברת כללי עדכון; ([ד)62 כלל ראו] המידה לאמות' ה שבפרק

 הוראות של התאמה לאפשר יש כזה במצב. עבודה ימי 7 בתוך יחולק מהדואר 100% לפיו

 העומדים האשראי ימי על, ובהתאם בהן לעמוד [חיוני שירות הספק] ליכולת מידה אמות

 ריביות לאל בזמן לשלמם שיתאפשר כך זמנים ללוחות להתאים – הצרכנים לרשות

 חשבונות לתשלום הימים מספר את ישווה זה מהלך. בדיעבד חשבונות ותיקוני פיגורים

 ".במשק הצרכנים לכלל צריכה

 המבקש. בעמדתו התומכת כראיה השינוי בהחלטת נאחז מהצדדים אחד כל כי לציין למותר .20

 לכך המשיבה ואילו, כה עד המשיבה של קלוקלת להתנהלות נוספת ראייה בה רואה

 . הנחיותיו פי על פועלת היא וכי, הרגולטור ידי על מטופל שהעניין

 

 והכרעה דיון

, לתשלומם המועדים וקביעת, החשמל חשבונות משלוח בעניין פועלת החשמל חברת .21

 סד בגין בטענות אליה לבוא אין וממילא, החשמל רשות, הרגולטור להנחיות בהתאם

 ריווח כאשר הרגולטור עשה טוב כי אציין אם די, זה לעניין. המידה באמות שנקבע הזמנים

 לרשות שיעמוד" נטו" הזמן פרק כי הבטיח כך ידי ועל, השינוי בהחלטת הזמנים לוחות את

 הדעת העשרת למען) כה עד שהיה מזה ארוך יהיה החשמל חשבון את לשלם מנת על הלקוח

 סיכויוקא פוגעת בדו פעולה לבצע אדם לרשות העומדת הזמן משך הארכתעיתים ל כי אציין

 & Eyal Zamir, Daphna Lewinsohn-Zamir זה לעניין ראו. פעולה אותה את שיבצע

Ilana Ritov, "Its Now or Never! Using Deadlines as Nudges" Law and Social 

Inquiry (Forthcoming, 2016) .ההיגיון את לשלול כדי זו בתובנה אין כי דומני ואולם 

 (.השינוי שבהחלטת

באמות המידה מגדיר את מסגרת הזמן  החשמל רשות שקבעה הזמנים סדיחד עם זאת,  .22

 את להאריך החשמל חברת על לאסור כדי בו ואין, ת שעל חברת החשמל לקבועהמינימאלי

, לדבריה, שנהגה כפי) החשמל חשבון תשלום לצורך לקוחותיה לרשות העומדת הזמן תקופת

לפיכך, לו סברה חברת החשמל שאינה יכולה (. יםחודשי-החד החשבונות למרבית ביחס
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לעמוד בתקופת הזמן המינימאלית שקבעה רשות החשמל הייתה יכולה וצריכה לרווח את 

 חברת לוחות הזמנים בעצמה )וזאת באמצעות דחיית המועד האחרון לתשלום(. ואולם,

. סבירים והי לא החשמל רשות ידי על שנקבעו הזמנים לוחות כילפניי  טענה לא החשמל

 משך הלקוחות בידי שהותיר באופן, הללו הזמנים בלוחות עמדה היא לשיטתה, הוא נהפוך

 בתיק המחלוקת בלב העומדת השאלהכאן שמ. החשמל חשבונות םושלתל מספיק זמן

 .בהם עמדה החשמל חברת האם אלא, הזמנים לוחות של סבירותם איננה שלפניי

 או, כטענתה, במועד ללקוחותיה החשמל ונותחשב את העבירה החשמל חברת האם השאלה .23

 רבים במקרים הגיעו החשמל שחשבונות לכך הביא אשר מערכתי כשל קיים היה שמא

מטבע הדברים המידע . עובדתית שאלה היא לתשלום האחרון המועד לאחר או מאד בסמוך

 הנחוץ על מנת לבחון שאלה עובדתית זו אינו מצוי בידי איש מלקוחות חברת החשמל.

עובדה זו מעוררת שאלה החוזרת ומתעוררת במסגרת הדיון בבקשות לאישור תובענות 

כייצוגיות: מהו הרף שיש להציב לפני מבקש/תובע מייצג בבואו להתמודד עם מחלוקת 

 עובדתית, שהמידע לגביה מצוי בשליטתה של המשיבה/הנתבעת?

דורגת של נטל ההוכחה התשובה לשאלה זו הינה מורכבת, וניתן לחלקה לשניים: החמרה מ .24

המוטל על המבקש/התובע המייצג והתבססות על מגוון סוגי אינדיקציות לבחינת נכונות 

הטענה העובדתית. להלן אבקש להבהיר כל אחד מהיבטים אלו, ואחר כך לבחון את יישומו 

 במקרה שלפניי.

 

 המוטל על המבקש/התובע המייצג א.  החמרה מדורגת של נטל ההוכחה

ה המוטל על המבקש/התובע המייצג בהליך של תובענה ייצוגית הוא מדורג. נטל ההוכח .25

 -ב ניתן) 8 פסקה, מ"בע מוטורס קרסו' נ ליבוביץ 11-12-33277ת"צ ב עמדתי על כך

 בצייני את הדברים הבאים:  (14.5.2014

 ברף לעמוד המייצג התובע/המבקש נדרש, תקדםמ הייצוגית התובענה שהליך ככל"

 : יותר גבוה ראייתי

 לעמוד המבקש נדרש, הסף על מסילוק להימנע מנת על, האישור בקשת הגשת בשלב

רע"א  ראו) פניה על מופרכת איננה שהתביעה בכך המתמצה, מאד נמוך ראייתי ברף

ת"צ )מרכז( (; 2.4.2009 -ב ניתן) קדמי' נ ח"רו קסירר את גבאי פורר קוסט 85154/0

 ((. ... 4 פסקה(, 5.12.2012 -ב ניתן) התעופה שדות רשות' נ הרפז 11-05-28098

 תובע של במעמד לזכות מנת על, כייצוגית התובענה לאישור בבקשה הדיון בשלב

 בית לפני שהונחו הראיות כי לשכנע נדרש והמבקש, הראייתי הרף מורם, מייצג

 לגישה) הקבוצה לטובת תוכרע שהתובענה" סבירה אפשרות" יוצרות המשפט

 יטוחלב חברה הפניקס 2128/09רע"א  ראו זה בשלב ההוכחה לנטל ביחס הנוהגת

 קרנות פיא הראל 09-05-14144ת"צ )מרכז( (; 5.7.2012 -ב ניתן) עמוסי' נ מ"בע

 ((. ... 27.12.2012 -ב ניתן) 95 פסקה, מ"בע גרופ לנדמארק' נ מ"בע נאמנות

 המקובלת ילההרג לרמה הפעם, נוספת פעם הרף מורם גופה בתובענה הדיון בשלב

 המייצג התובע על זה בשלב. ההסתברויות במאזן הוכחה דהיינו, אזרחיים בהליכים

 העובדות שמתקיימות לכך שההסתברות למסקנה מובילות בתיק הראיות כי לשכנע

 אינן אלו שעובדות ההסתברות על עולה הקבוצה חברי של התביעה בעילת התומכות

 ". ...מתקיימות

http://www.nevo.co.il/case/2878409
http://www.nevo.co.il/case/5997248
http://www.nevo.co.il/case/5997248
http://www.nevo.co.il/case/5997248
http://www.nevo.co.il/case/2798534
http://www.nevo.co.il/case/2798534
http://www.nevo.co.il/case/2798534
http://www.nevo.co.il/case/5591731
http://www.nevo.co.il/case/4148583
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שנויה במחלוקת. לעניין  עובדתיתחד כאשר המחלוקת נוגעת לטענה דברים אלו יפים במיו .26

נטל ההוכחה המוטל על מבקש/תובע מייצג המבקש לשכנע בטענה עובדתית שנויה 

 :המשפטי הדיון של שלבים שלושה יןהתאם למובהר לעיל בב להבחיןבמחלוקת יש 

פק בהבאת בשלב הראשון, שלב הגשת בקשת האישור, הנטל הוא נמוך, ומאפשר להסת

ראיות המלמדות על כך שהטענה העובדתית שמעלה המבקש )בענייננו, קיומו של כשל 

מערכתי במשלוח חשבונות החשמל( אינה מופרכת, אלא נתמכת במצע עובדתי מינימאלי. 

לצורך כך, די לרוב בהדגמת המקרים הפרטניים של המבקש או המבקשים, ובלבד שעניינם 

 יה הם מצביעים אינה ייחודית להם.עשוי ללמד על כך שהעילה על

בשלב השני, שלב אישור בקשת האישור, מוגבר הנטל הראייתי, ומועמד על אפשרות סבירה  

לשכנע בנכונות הטענה העובדתית. לשם כך יש לבחון את מכלול הראיות שהוצגו בשלב 

ניינו הדיון בבקשת האישור, ולהתרשם האם לאורן יש בסיס עובדתי לטענה לא רק ביחס לע

הפרטני של המבקש, אלא ביחס למספר משמעותי של תובעים היכולים להוות קבוצה 

שעניינה ייוצג בהליך תובענה ייצוגית. ויובהר, בשלב זה עדיין מצוי המבקש בעמדת נחיתות 

ראייתית משמעותית, שהרי הליכי הגילוי בשלב בקשת האישור הם חלקיים בלבד, ועל כן 

ד בנטל ההוכחה המלא המוטל על תובע בהליך אזרחי  )למקרה חריג, עדיין איננו נדרש לעמו

בו סברתי שיש להעלות את הרף הראייתי כבר בשלב בקשת האישור בעקבות הסכמת 

זק בלומברג נ' ב 11-11-52979ת"צ )מרכז(  המשיבה למינוי מומחה מטעם בית המשפט, ראו 

 -)החלטה המאשרת ניהול תובענה כייצוגית ניתנה ב 27 - 26, פסקאות בינלאומי בע"מ

13.3.2016 .)) 

בשלב השלישי, שלב הדיון בתובענה גופה, נדרש התובע המייצג לעמוד בנטל השכנוע הרגיל 

המוטל בהליך אזרחי, דהיינו להביא ראיות לנכונות הטענות העובדתיות שהוא מעלה בשם 

שר יעמדו במבחן מאזן ההסתברויות. בשלב זה הנחיתות הראייתית בה עומד הקבוצה א

התובע המייצג אינה שונה מזו המאפיינת תובע בהליך אזרחי, וממילא אין סיבה להקל את 

נטל ההוכחה בו על התובע המייצג לעמוד בהשוואה לנטל הנדרש מתובע בהליך פרטני 

ולים כאלה או אחרים יחולו, כעקרון, גם )ודוק, כללים המעבירים את נטל ההוכחה משיק

בהליך התובענה הייצוגית. כך, למשל, כלל "הדבר מדבר בעד עצמו" או "דוקטרינת הנזק 

 הראייתי"(.

 התייחסו האישור בקשת במסגרת המשפט בית לפני המבקש שהניחהמרכזיות  הראיות .27

 החשמל רתחב של אחרים לקוחות ולידי לידיו הגיעו החשמל חשבונות בהם למקרים

, ראשונית מינימאלית ראייתית תשתית ליצור מנת על מספיקות היו אלו ראיות. באיחור

' נ ברוט 11-09-3947ת"צ )מרכז(  ואבחנו השוו) פניה על מופרכת אינה התביעה כי המלמדת

 14-12-979ת"צ )מרכז( (; 11.3.2012 -ב ניתן) חקלאית תוצרת לשיווק שיתופי מרכז תנובה

 נוצר אלו ראיות לאור((. 6.9.2015 -ב ניתן) מ"בע( 1998) מימון שירותי אוטו – קל' נ קס

 בחלוקת כשל שלקיומו  אפשרותב ,האישור בקשת בחינת שלב במסגרת ,דיון לקיים טעם

 כפי, זה בעניין ראיות להציג החשמל חברת את לחייב הצדיק והדבר, החשמל תחשבונו

 . עשתה שאכן

 דין עורכי ובמשרד, שבמשרדו לכך ראיות המשפט בית לפני הציג שהמבקש העובדה, ואולם .28

 הראייתי בנטל לעמוד מנת על די בה אין באיחור החשמל חשבונות לעיתים התקבלו, נוסף

 לכך הטעם. כייצוגית התובענה לאישור בבקשה הדיון שלב, יםמצוי אנו בו בשלב המוטל

http://www.nevo.co.il/case/2863591
http://www.nevo.co.il/case/2889605
http://www.nevo.co.il/case/18694721
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 של למשרדוכמו גם , למשרדו כי מלמדות ראיותיו כי המבקש לטובת נניח אם גם: זה הוא

 בכך אין עדיין, באיחור החשמל חשבונות ואחרים כאלה בחודשים הגיעו ,חגי אריה דין עורך

 חגי ד"עו של ובעניינו) נקודתי מכשל נובע שהדבר יתכן. מערכתי כשל של קיומו על ללמד כדי

 שלא ובוודאי, הללו למשרדים הדואר בחלוקת( פעמי חד כשל שזהו האפשרות נשללה לא גם

 מערכתי כשל שימצא סבירה אפשרות קיימת כי לקוחות שני של מעניינם להסיק ניתן

 . המשיבה של הלקוחות למיליונית חשבונות החשמל בחלוק

 העליון המשפט בית עמד מערכתי כשל של קיומו על הבודד קרהמהמ להסיק הקושי על

 תקשורת פרטנר' נ חגי 3948/11ע"א ב( נאור מרים השופטת, אז כתוארה, לנשיא המשנה)

 (:20.11.2012 -ב ניתן) 4 פסקה, מ"בע

 המשפט בית עם אני דעים מימתת, האישית תביעתה את הוכיחה שהמערערת אף"

 גם ארע...  לגביה שארע מה כי להוכיח בנטל מספקת במידה עמדה לא שהיא, המחוזי

 לא. הנתבעת של" שיטה"ב מדובר כן ועל, ייצוגיים תובעים של" קבוצה" של בעניינה

. ... . המשיבה נגד חשד לעורר כדי בו יש...  התובעת של בעניינה שקרה מה: אכחד

 די עשתה לא המערערת כי לי נראה....  רואות שעיניו מה אלא לדיין לו אין, זאת עם

 בתובענה התובענה אישור שיצדיק באופן העובדות להוכחת הנדרש בנטל לעמוד כדי

 כדי לפניו שהובא במה די לא כי כשקבע המשפט בית צדק לדעתי כן על. ייצוגית

 כדרך או" שיטה"כ והגתנ שהמשיבה לכך לכאורה ראייתית תשתית שהונחה לקבוע

 אין מספקות ראיות המשפט בבית הציגה לא שהמערערת העובדה: ודוקו...  עבודה

, הוא הדברים פירוש. המבקשת טוענת לה בשיטה נוקטת המשיבה אין כי משמעותה

 דרך על לא. הטענה להוכחת מספקות ראיות המשפט בית בפני הונחו לא כי, בפשטות

 "ייצוגית בתובענה להתברר כשירה שהגיש התביעה כי תובע מוכיח זו

 על או שיטתי כשל על הבודד מהמקרה ללמוד ניתן לא מקרה בכל כי לומר אין, ויובהר

 כללית התנהלות נחשפת הבודד במקרה הדיון במסגרת בהם מקרים ישנם. עבודה שיטת

 זה ובמקרה(, טיפוסית התנהלות דרך או, המשיבה של נוהל חשיפת בעקבות כגון) פסולה

ת"צ )מרכז(  השוו) רבים מבין אחד מקרה רק שהוצג למרות התובענה את לאשר מניעה אין

 תובענה ניהול המאשרת החלטה) מ"בע לישראל לאומי בנק' נ סילורה 08-05-1039

 פשרה הסדר המאשר דין פסק. יעקב אברהם השופט ידי על 18.10.2009 -ב ניתנה כייצוגית

 הדין לעורכי אני מאמין. שלפניי במקרה המצב זהו לא((. ידי על 23.7.2014 -ב ניתן

 התקבלו לא החשמל מחשבונות חלק כי( חגי ד"ועועו"ד גינר ) לפני שהעידו המכובדים

 לא החשמל חברת כי המייצגים הכוח באי טענת את לקבל אני ומוכן, במועד במשרדיהם

 החשמל חשבונות בחלוקת הנקודתי הכשל, ואולם. הללו לאיחורים מספק הסבר תלת ידעה

 . החשמל חברת אצל מערכתי כשל של קיומו על מעיד אינו דין עורכי משרדי לשני

 באותו הפועלים אחרים עסקים אצל שהתקבלו חשמל חשבונות גם הציג המבקש: הערה]

 העסק בתי מטעם שעדים, אלו ראיות .באיחור התקבלו הם אף כי לו נמסר כי וטען, מבנה

. קבלתן להתיר אפשרות אין אשר, שמיעה עדויות בגדר כמובן הן, הובאו לא התקבלו בהם

 הוא וללמדנו להוסיף אלו ראיות שביכולת כל, זה ראייתי מקושי נתעלם אם גם, ואולם

 יכול אל זה ועניין, המבקש של עסקו מצוי בו למבנה החשמל חשבונות במסירת כשל שקיים

 [.ייצוגית תובענה ניהול המצדיק מערכתי כשל של קיומו על ללמד

http://www.nevo.co.il/case/5924826
http://www.nevo.co.il/case/4361388
http://www.nevo.co.il/case/4361388
http://www.nevo.co.il/case/4361388


 דן גינר נ' חברת החשמל לישראל בע"מ  9582-05-13תצ )מרכז( 

10 

 

 רובינשטיין אליקים השופט דברי על להתבסס בסיכומיהם ביקשו יםהמייצג הכוח באי .29

. 18.8.2014 -ב ןנית) לישראל אוויר נתיבי על אל' נ צמח 7187/12ע"א ב' צ – ד"ע בפסקאות

 החלטה ,5783/14דנ"א  ראו. זה בעניין נוסף דיון לקיום אישור ניתן". צמח עניין: "להלן

 ללקוחות שתיים או אחת דוגמא להביא להם שדי לכך כאסמכתא(, 25.3.2015 מיום

 תובענה לניהול אישור מתן להצדיק נתמ על באיחור החשמל חשבונות את המקבלים

 את נכונה לא בצורה קוראים המייצגים הכוח באי כי סבורני, הכבוד כל עם. כייצוגית

 העליון המשפט בית אימץ עניין באותו. ההוכחה נטל לעניין צמח בעניין שנאמרו הדברים

 להבדיל) בלבד" הראיות הבאת נטל" את למשיבה להעביר קלמנט אלון' פרופ של הצעתו את

 יותר והגיונית, הנתבע ברשות מצוי במחלוקת השנוי בעניין שהמידע מקום( "השכנוע מנטל

" הפוכה המסקנה מאשר אנשים קבוצת כלפי עוולתי באופן נהג הוא שלפיה הסברה

 שלעיתים היא הדברים של המעשית משמעותם(. ג"פ פסקה גם וראו, הדין לפסק' פ פסקה)

, לתובענה להשיב המשיבה את לחייב כדי( בודד במקרה אף ואולי) בודדים במקרים די

 לקבוע בכדי להספיק עשוי הבודד המקרה, אחרות במילים. וראיותיה הסבריה את ולהביא

 על התובענה את לסלק שלא מוצדק כן ועל, מינימאלי עובדתי בסיס נעדרת אינה התביעה כי

 לראות אין, ואולם. סבריםה מהמשיבה ולדרוש, האישור בקשת שלב את לנהל אלא, הסף

 הסבר לו ניתן ולא, בודד מקרה שהוצג מרגע לפיה כהלכה צמח בעניין שנאמרו בדברים

 הבודד המקרה, אחרות במילים. מערכתי בכשל המדובר כי המשיבה נגד חזקה קמה, מספק

 כאינדיקציה היא הבודד המקרה של תועלתו. הכלל לחזות, צמח עניין בעקבות, הפך לא

אופן  מהו המלמדות ראיות להביא נטלה המשיבה על מוטל הצגתו ובעקבות, כללל ראשונית

 אפשרות קיימת כי השכנוע נטל, הכלל לעניין ראיות המשיבה משהביאה. התנהלותה הרגיל

 אינו הבודד והמקרה, המבקש על נותר המשיבה בהתנהלות מערכתי כשל שיוכח סבירה

 ט"פ – ז"פ בפסקות ההלכה יישום גם וראו) זה לעניין מספקת ראיה, הרגיל במקרה, מהווה

 (. באותו מקרה האישור בקשת לדחיית שהביא באופן, צמח בעניין

 

 לבחינת נכונות הטענה העובדתית  התבססות על מגוון סוגי אינדיקציותב.  

כיצד, אם כך, יכול המבקש לעמוד בנטל ההוכחה המוטל עליו בשלב בקשת האישור,  .30

שרות סבירה כי טענה עובדתית שנויה במחלוקת תוכרע לטובת להוכיח קיומה של אפ

הקבוצה? וזאת יש לזכור, בשלב זה המידע העומד לרשות המבקש ובא הכוח המייצג הוא 

חלקי בלבד, ואין באפשרותו לדרוש מהמשיבה כי תספק לו את כל הנתונים הקיימים 

בעמדת נחיתות יצב "והדרושים לצורך בדיקת הטענה העובדתית. במילים אחרות, הוא נ

, ואינו יכול צמח", כלשונו של השופט )כתוארו אז( אליקים רובינשטיין בעניין מובנית

 להתמודד, שווה בשווה, מול הצהרת המשיבה כי העובדות הן כטענתה. 

 

התשובה הנראית ראויה בעיני לשאלה זו היא שעל בית המשפט לבחון בשלב בקשת האישור  .31

ת לנכונות הטענה העובדתית, וללמוד מהן האם יש בסיס מספק מגוון רחב של אינדיקציו

בשלב זה לקבוע כי קיימת אפשרות סבירה שבתום ההליך יפסק ממצא עובדתי התומך 

בעמדת הקבוצה )כפי שהיא מוצגת בהליך שלפניו(. מטבע הדברים, לא ניתן להגדיר רשימה 

זה, ואולם ניתן להצביע על  סגורה של אינדיקציות, היכולות לשמש את בית המשפט לעניין

 מספר דוגמאות אופייניות:

http://www.nevo.co.il/case/5599350
http://www.nevo.co.il/case/17948137
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הצטברות של מספר רב יחסית של מקרים פרטניים שאינם עולים בקנה אחד עם    א.

 הטענה העובדתית שטענה המשיבה. 

 היקף התלונות והפניות שהתקבלו מחברי הקבוצה בזמן אמת. ב.

בוצה ביחס לשאלה סקרים המלמדים על ההתרשמות והלכי הרוח של חברי הק ג.

 העובדתית שבמחלקות.

סתירות מהותיות בעדויות של העדים מטעם המשיבה ביחס לשאלה העובדתית השנויה   . ד

 במחלוקת.

עדויות של עובדי המשיבה )ובכלל זה עובדים לשעבר( הסותרות את עמדתה ביחס  ה.

 למחלוקת העובדתית.

ות, אשר אינם מתיישבים עם מסמכים של המשיבה, כגון נהלים פנימיים ותכתוב .ו

 הטענה העובדתית של המשיבה. 

ממצאים של בדיקות חיצוניות, ובכלל זה תכתובות עם הרגולטור וממצאי ביקורת,   .ז

 אשר אינם תואמים את הטענה העובדתית של המשיבה.

נתונים מדגמיים המתייחסים לחלק מחברי הקבוצה, המספקים אינדיקציה לנכונות  .ח

 תית של המשיבה. הטענה העובד

ויובהר, חלק מהאינדיקציות הללו מתייחסות למידע שבאפשרות המבקש ובא הכוח המייצג  .32

לאסוף. כך, למשל, יש לצפות ממבקש ומבא כוח מייצג בתובענה ייצוגית שביסודה מחלוקת 

עובדתית, כי יעשו מאמץ להביא מספר רב יחסית של מקרים פרטניים לפני בית המשפט. 

רותם להיעזר במגוון רחב של אמצעים, ובכלל זה רשתות חברתיות, על מנת לשם כך באפש

להביא לפני בית המשפט לא רק את עניינו של המבקש, אלא גם מקרים נוספים התומכים 

בטענתם כי התנהלות המשיבה אינה תואמת את הצהרותיה. לחילופין, יכולים המבקש ובא 

להתרשם מדיווחיהם ותחושותיהם של הכוח המייצג לערוך סקר, שיסיע לבית המשפט 

 חברי הקבוצה.

לעומת זאת, חלק אחר מהאינדיקציות מתייחס למידע שהוא בשליטתה הבלעדית של 

המשיבה. מידע זה, ככל שגילויו אינו כרוך בהוצאה משמעותית, יש מקום לחייב את 

בות עם המשיבה לחשוף כבר בשלב בקשת האישור. כך, למשל, גילוי נהלים פנימיים ותכתו

הרגולטור הם עניינים שחשיפתם אינה כרוכה בעלות משמעותית, וממילא יש מקום להעמיד 

מידע זה לרשות המבקש ובא הכוח המייצג )ככל שהוא רלבנטי למחלוקת( כבר בשלב בקשת 

האישור. מצב הדברים מורכב יותר ביחס למידע שיש עלות בגילויו )כגון נתונים מדגמיים(, 

בקשות גילוי ביחס למידע זה לגופו של כל מקרה, ובשים לב לאינדיקציות  ועל כן יש לבחון

 האחרות שבנמצא. 

 כולל אינושהוצג לפני בית המשפט במקרה הנוכחי מלמדת כי הוא  הראיות ומרבחינת ח .33

 רובדיו מערכתי כשל קיים כילכך שיוכח , הסבירה האפשרות במבחן, מספיקות אינדיקציות

: מרכזיות אינדיקציות חמש על זה לעניין הצביעו המייצגים וחהכ באי. החשמל חשבונות

; לקוחות של תלונות, שנית; חגי ד"ולעו למבקש החשמל חשבונות הגעת מועדי, ראשית

 אמירות, רביעית; בתלונות לטיפול ביחס לעובדיה החשמל חברת שנתנה ההנחיות, שלישית

 החשמל חברת ידי על שהוצגו ותראי, חמישית; החשמל חברת על ופיקוח ביקורת גורמי של

 אינן הללו האינדיקציות כל מדוע אבהיר להלן. ודיוורו החשמל חשבון הכנת לתהליך ביחס

 .זו טענה מחלישות אפילו וחלקן, מערכתי כשל של לקיומו בטענה תומכות
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 הכשל כי הובהר לעיל 28 בפסקה – חגי ד"ולעו למבקש החשמל חשבונות הגעת מועדי.  א .34

 ההוכחה ברמת, מערכתי כשל על מלמד אינו חגי ד"ועו המבקש של עניינםב הנקודתי

 שהובאו המקרים מיעוט כי להוסיף אבקש זה בשלב. האישור בבקשת הדיון בשלב הדרושה

 סיכויי לחולשת אינדיקציה מהווה החשמל חשבון במסירת לאיחורים המבקש מטעם

 כי להניח שיש הרי, החשמל ותחשבונ בחלוקת מערכתי בכשל מדובר היה אכן אם. התביעה

 מקרים המשפט לבית להציג יחסית בקלות יכולים היו המייצגים הכוח ובאי המבקש

 כשמספר בוודאי כך. בכתובות אחרות באיחור התקבל החשמל חשבון בהם נוספים

   .באיתורם קושי כל ואין, עצום הוא החשמל חברת של הלקוחות

 חלה 2012 -ו 2011 שבשנים כך על הצביעו יצגיםהמי הכוח באי – לקוחות של תלונות. ב .35

 טבלה להלן. החשמל חברת של הציבור תלונות נציב ידי על שהתקבלו התלונות במספר עליה

 הכוללת קטגוריה) החשמל חשבון חלוקת של בקטגוריה הכולל התלונות מספר את המציגה

 :(שגויה תובתלכ חשבון משלוח או חשבון קבלת אי גם אבל, באיחור חשבון קבלת גם

 חשמל חשבון חלוקת בגין תלונות מספר שנה

2010 226 

2011 499 

2012 611 

2013 371 

 

 הם לקוחות תלונות לעניין שהנתונים להתרשם מנת על בטבלה ראשוני בעיון דידומני כי 

 הוא לכך המרכזי הטעם. להיפך ולא, מערכתי לכשל הטענה נגד הפועלת אינדיקציה

 היה לו. המדוורים החשמל חשבונות למספר ביחס מזערי הוא התלונות לש הכולל שמספרם

 יתבטא זה שכשל להניח היה ניתן, החשמל חשבונות הגעת במועד מערכתי כשל קיים

 דואר שירותי ספק של שהחלפתו להניח סביר, לכך מעבר. תלונות של יותר משמעותי במספר

 ניתן לא מכך. הלקוחות תלונות היקףב מסוימת לעליה, מעבר בתקופת לפחות, תביא כמותי

 חברת בפעולת שלא ובוודאי, הדואר שירותי ספק בפעולת לא, מערכתי כשל על ללמוד

 בעניין גם שיפור ניכר( התובענה הוגשה סיומה לקראת שרק) 2013 בשנת, בנוסף. החשמל

 .הלקוחות תלונות

 הכוח באי – לקוחותה בתלונות לטיפול ביחס לעובדיה החשמל חברת שנתנה ההנחיות. ג .36

 נפתחו בתלונות המטפלים לעובדיה החשמל חברת שהנחיות כך על הצביעו המייצגים

 חשבונות חלוקת על השירות למרכזי להגיע שממשיכות תלונות בעקבות" במילים

 עיכובים כי חגי ד"ולעו למבקש מסרו החשמל חברת מטעם שירות נציגי וכי", החשמל

 חברת כי ללמוד ביקשו אלו מדברים. מסר חברת ותבאחרי הם החשמל חשבון בהגעת

 מדובר אכן כי להתרשם קשה. זה בעניין מערכתי כשל שקיים לכך מודעת הייתה החשמל

 מסר חברת החלה בו בחודש נשלח מדובר בו המייל, ראשית. משמעותיות באינדיקציות

 בוצע מאז שחלף הקצר בזמן כי יתכן(. 2011 אפריל) החשמל חברת עבור הדואר בחלוקת

 זה עניין ואולם, מהמקובל רבות תלונות התקבלו אכן הכמותי הדואר שירותי ספק שינוי

 לאחר מערכתי כשל שהתקיים לכך ראיה בו לראות ניתן שלא ובוודאי, צפוי כאמור הוא
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 שחברת להעיד יכולה מסר לחברת האשמה את להפנות הנחיה, שנית; סבירה מעבר תקופת

 קשה ואולם, לאחר האחריות גלגול של  במקומותינו הנפוצה ההרע במידה לוקה החשמל

 להסיק ניתן שלא ובוודאי, של איחור בהגעת חשבון החשמל התופעה היקף על ממנה ללמוד

 מדי חשבונות מיליוני במשלוח כשמדובר, וכאמור) נקודתיים כשלים מגדר חורגת שהיא

 (.ימערכת כשל לכדי עולות אינן, בשנה תקלות מאות גם, שנה

 להחלטת בהסברים, למשל, כך – החשמל חברת על ופיקוח ביקורת גורמי של אמירות. ד .37

 החשמל חשבונות) ההודעות בדיוור בעיות בעניין צרכנים תלונות הגיעו" כי צוין השינוי

 הכוח באי מבקשים, לה דומות או, זו מאמירה. "באיחור מגיעים אשר( העניין לצורך

 אמירות, ואולם. מערכתי הוא החשמל חשבונות חלוקתשב הכשל כי להסיק המייצגים

 ובוודאי, התופעה היקף מהו מלמדות אינן, ידוע אינו להן העובדתי שהבסיס, אלו כלליות

 היה, כזו רשלנות הייתה אם) בתופעה בטיפול החשמל חברת של רשלנות על מעידות שאינן

 חברת על כי נמסר לא ואולם ,החשמל חברת נגד בפעולות ינקטו הפיקוח שגורמי לצפות ניתן

 (. חשמל חשבונות במשלוח עיכוב בגין סנקציות הוטלו מסר חברת על או החשמל

 – ודיוורו החשמל חשבון הכנת לתהליך ביחס החשמל חברת ידי על שהוצגו ראיות. ה .38

 העולים המרכזיים הממצאים אשר, דוורים ויומני משלוח תעודות הציגה החשמל חברת

 אלו ראיות כי סבורים המייצגים הכוח באי. לעיל 13 -ו 8 פסקאותב פורטו םניתוחמ

 מסר חברת ידי על הדיוור והן החשמל חברת ידי על החשמל חשבון הכנת הן כי מלמדות

 החשמל חברת בתשובת מהאמור יותר ממושך זמן, המקרים של משמעותי בחלק, התמשכו

 מקרים של משמעותי במספר יכ ללמוד המייצגים הכוח באי מבקשים מכך. האישור לבקשת

 ניתוח, ואולם. אותם לשלם ללקוח סביר זמן הותיר שלא, באיחור החשמל חשבונות הגיעו

 של המוחלט ברובם הנתונים פי על: הפוכה מסקנה על דווקא מלמד שהוצגו הנתונים

 הכוח באי שהציבו הקריטריון לפי גם בזמן החשמל חשבונות הגיעו( 95% -כ) המקרים

 יש מהמקרים 5% -ב רק(. לתשלום האחרון המועד לפני ימים חמישה לפחות) המייצגים

 שהחשבון באופן, יומיים או ביום היא מדובר בה ההפרה אז וגם, זה קריטריון הופר כי חשש

 כי סבור אינני, אלה בנסיבות. לתשלום האחרון המועד לפני שעות 72 או 96 לפחות התקבל

 קיומו שיוכח סבירה אפשרותשכנע בקיומה של ל הנטל שהורם כך על מצביעים אלו נתונים

 .מערכתי כשל של

 כי להוכיח בנטל עמד לא שהמבקש היא לפניי שהונח הראייתי המצע מניתוח המסקנה .39

 ידי על החשמל חשבונות במשלוח מערכתי כשל של קיומו להוכחת סבירה אפשרות קיימת

 (1)א()8בסעיף  הקבוע נאיהת מתקיים לא, זה בנטל המבקש עמד משלא. החשמל חברת

 התובענה ניהול את לאשר מקום אין ולפיכך, 2006 –תשס"ו , חוק תובענות ייצוגיותל

 .כייצוגית

 מקיימת החשמל חברת, ראשית :האל לארבעת הלב תשומת את להפנות אבקש סיום טרם .40

 על התקבל החשמל שחשבון לקוחות של בפניות הולם באופן המטפל, ציבור פניות של מערך

 חברת של הדיוור שירותי על סומך שאינו לקוח פניב פתוחות כיום, שנית; באיחור ידם

 קבלתו או באינטרנט בו צפייה כדוגמת, החשמל חשבון לקבלת חלופיות אפשרויות החשמל

(, החשמל רשות) רגולטור של לפיקוח נתונה החשמל חברת, שלישית; אלקטרוני בדואר

 החלטת, רביעית(; השינוי מהחלטת להתרשם שניתן כפי) עסקינן בו להיבט גם דעתו הנותן

 אם כי הסכנה את( משמעותית מפחיתה ולמצער) מונעת, המועדים את ריווחה אשר, השינוי

http://www.nevo.co.il/law/74020/8.a.1
http://www.nevo.co.il/law/74020
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מועד כניסת מ החשמל חברת ללקוחות לנזק יגרום הוא, המבקש כטענת מערכתי כשל קיים

 . לעתיד ולא לעבר בעיקר הישפני בתובענה עסקינן, לפיכך. השינוי לתוקף

 כדי בהן היה לא, בהצטברותן יחדיו וכולן עצמה בפני אחת כל, הללו העובדות ארבע, ויובהר

 ראיות המבקש ידי על מובאות שהיו ככל, העבר למחדלי ביחס ייצוגית תובענה ניהול למנוע

 כי לקבוע המאפשר ראייתי מצע מונח שהיה ככל, דהיינו) אלה מחדלים לקיום מספיקות

 משלוח במנגנון מערכתי כשל התקיים לפיה הטענה להצלחת סבירה אפשרות קיימת

 משקל, בהצטברותן בוודאי, הללו העובדות לארבע יש כי סבורני ואולם(. החשמל חשבונות

 ילפני מונחות היו אם גם, לפיכך. גבוליים הצלחתה שסיכויי בתובענה דוןל בבואנו מסוים

 ומהטעמים) האישור בבקשת הדיון בשלב מבקש על המוטל לנטל המתקרבות ראיות

 את לאשר שלא נוטה הייתי(, לפניי שהוצג הראייתיתרשמותי מהמצע ה זו לא, לעיל שפורטו

 במקרה בו עסקינן.  כייצוגית התובענה ניהול

 

 דבר וףס

 הראיות בסיס על, לשכנע בנטל עמד לא המבקש כי למסקנה הגעתי לעיל שפורטו מהטעמים .41

 של קיומו) הקבוצה חברי לכלל המשותפת ההשאל כי סבירה אפשרות קיימת כי, שהוצגו

 את לדחות יש כן ועל, הקבוצה לטובת וכרעת( החשמל חשבונות במשלוח מערכתי כשל

 .חוק תובענות ייצוגיותל (1)א()8בסעיף  הקבוע בתנאי העמידה אי לאור האישור בקשת

 

 .כייצוגית התובענה לאישור הבקשה נדחית זאת לאור .42

 החשמל חשבונות במשלוח יםליקוי שהיו עלי שמקובל לכך לב ובשים, המקרה בנסיבות5129371 .43

 . להוצאות צו לעשות מקום ראיתי לא, למבקש
54678313 

 פנקס את שתעדכן מנת על המשפט בתי להנהלת זה דין פסק של עותק תעביר המזכירות .44

 .הייצוגיות התובענות

 
 , בהעדר הצדדים. 2016מרץ  27ניתנה היום,  י"ז אדר ב' תשע"ו, 

5129371 
54678313 

 54678313וסקופף פרופ' עופר גר
 נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה

 
 הקש כאן –בעניין עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו 
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 בתחום הביטוחייצוגיות רשימת מקורות לפאנל תביעות 
 

 לויתן שרון ושות' –: עו"ד פגי שרון מנחה

 

 :משתתפים

 יגאל ארנון ושות' –עו"ד עידו חיטמן 

 עו"ד אמיר ישראלי

 לויתן, שרון ושות' –עו"ד תמי גרינברג 

 

 זכות תביעה של צד ג' בתביעה ייצוגית ביטוחית:

 

)ההחלטה פורסמה  עופרה אפרתי ואח' נ' דן רכב ותחבורה 2302/08עמדת היועץ המשפטי בת.א. 

 (.25.9.11בנבו, 

 

)ההחלטה פורסמה בנבו,  ירון בוחניק ואח' נ' שומרה ואח' 1820/08עמדת היועץ המשפטי בת.א. 

11.12.12.) 

 

הנהלת בתי המשפט ואח' נ' ליאור  –מד"י אגף ההוצאה לפועל  13624/06בש"א )מחוזי תל אביב( 

 (.10.2.08)פורסם בנבו,  שפירא ואח'

 

 .(23.11.10 פורסם בנבו,) בנק יהב לעובדי מדינה בע"מ נ' ליאור שפירא ואח' 2598/08רע"א 

 

 .(26.8.08 פורסם בנבו,) נ' בלסטרה שרית AIG 12916/08ת.א. )מחוזי תל אביב( 

 

 (.12.12.12 נבו,פורסם ב) נ' המגן חברה לביטוח בע"מ ואח'יצחק מוסאי  2010-06-11ת"צ )מרכז( 

 

 (.30.8.15 בנבו,פורסם ) בר נ' כלל ואח' 13982-05-13ת"צ 

 

 (.18.7.10 בנבו,פורסם ) יורם דהן ואח' נ' הראל בע"מ 1207/08ת"צ 

 

 התיישנות בתביעה ייצוגית לתגמולי ביטוח:

 

 .6, ותיקון מספר 1981-התשמ"א חוק חוזה הביטוח,ל 31סעיף 

 

 .(21.5.08)פורסם בנבו,  הראל חברה לביטוח בע"מ נ' עזבון המנוח אמיתי 1806/05ע"א 

 

 .(28.11.11)פורסם בנבו,  שוסטר נ' כלל חברה לביטוח בע"מ 1899/08 ל אביב(ת"צ )ת

 

 .(12.12.12)פורסם בנבו,  מוסאי מ' המגן חברה לביטוח בע"מ 2010-06-11ת"צ )מרכז( 

 

 .(24.4.12)פורסם בנבו, קובובסקי נ' שירביט חברה לביטוח בע"מ  1988-06-10ת"צ )מרכז( 
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 .(27.2014)פורסם בנבו,  אביעד נ' מנורה חברה לביטוח בע"מ 5625-08-07ת"צ בת"צ 

 

 .(22.2.16) הפניקס חברה לביטוח בע"מ נ' עמוסי 3107/14ע"א 

 

 לתובענות ייצוגיות ומעורבות הרגולטור בניהול התביעה הייצוגית:גישתו של הפיקוח על הביטוח 

 

 (.21.4.11)פורסם בנבו,  דקלה חברה לביטוח בע"מ נ' חיים פרידמן 8014/09 רע"א

 

(, 5.7.12)פורסם בנבו,  הפניקס חברה לביטוח בע"מ ואח' נ' רחמים עמוסי ואח' 2128/09רע"א 

 .16במיוחד פסקה 

 

 פסק הדין. –( 13.8.14, )פורסם בנבו נ' ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ בכשי 42948-06-12ת"צ 

 

 ההחלטה. –( 21.11.13פורסם בנבו, ) בכשי נ' ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ 42948-06-12ת"צ 

 

 .)מצ"ב( 2000/12ערכתית בעקבות הפרת חוזר השבה מ –טיוטת חוזר הכרעה עקרונית 



 
 מדינת ישראל

 אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון -משרד האוצר 
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 ' באייר התשע"בח

 2302באפריל  03
 

הכרעות עקרוניות  חוזר
2302-00 

 סיווג: כללי >טיוטה<
 

 לכבוד

 מנהלי חברות ביטוח

 
 שלום רב,

 
 טיוטה - 2000002מערכתית בעקבות הפרת חוזר  השבה

  

 גמור אובדן של במקרה ביטוח תגמולי - (רכוש) רכב ביטוח חוזר .א

תגמולי ביטוח במקרה של אובדן גמור"  -ח רכב )רכוש( "ביטו 2333002מטרת חוזר ביטוח מס' 

כמו גם בשלב יישוב התביעה, הבנה  ת הביטוחליצור, בעת קשירת עסק"(, החוזר)להלן: "

בהירות זו  .רכב מבוטח לשגמור  אובדן במקרה ביטוח שלברורה של היקף ומהות הכיסוי 

את מפרט מבטח כש ,"(ההצעהב של" :להלן)לפני קשירת עסקת ביטוח נוצרת, בין היתר, עוד 

מבטח על  .ביטוח כאמורמקרה ב ביטוחתגמולי השפעת המשתנים המיוחדים על חישוב 

 .פעל בהתאם להוראות החוזרשמוטל להראות המבקש להתחשב במשתנים מיוחדים 

, רואים בסוכן ביטוח שלוחו של 0890-לחוק חוזה הביטוח התשמ"א 00לאור סעיף ככלל, 

לכן,  שא ומתן לקראת כריתתו של חוזה הביטוח ולעניין כריתת החוזה".מבטח "לעניין המ

בטענה כי  מאחריותמבטח המתקשר בעסקת ביטוח באמצעות סוכן ביטוח, אינו יכול להתנער 

מטעמו. על מבטח לדאוג שסוכני ביטוח  ןסוכהלא בוצעו על ידו, אלא על ידי  מסוימות פעולות

לרבות הוראות חוזרי המפקח על הביטוח )להלן:  ,מטעמו יפעלו בהתאם להוראות הדין

שוטפים על פעילות סוכנים מטעמו, פיקוח ובקרה דאגה זו כוללת, בין היתר, "(. המפקח"

 לסוכנים.או מתן הנחיות העברת נהלים ואיננה מתמצה ב

אינו רשאי להפחית פעל בהתאם להוראות החוזר, להראות כי מבטח שאינו יכול לאור האמור, 

, בין אם ההתקשרות עם המבוטח נעשתה ישירות ובין ביטוח בגין משתנים מיוחדיםתגמולי 

 .ןאם נעשתה באמצעות סוכ

 להכרעה רקע .ב

בעשור האחרון הוגשו מספר בקשות לאישור תובענות ייצוגיות בגין הפרה לכאורה של 

 "(. נכון למועד פרסום מתווה זה תלויות ועומדות בנושאהבקשותהוראות החוזר )להלן: "

בן עמי נ' הדר אושרה התובענה כייצוגית )להלן:  2235032ת"צ , וביניהן שבנדון חמש בקשות

 .. היועץ המשפטי לממשלה התייצב בפרשת בן עמי כבר בראשית ההליכים"(פרשת בן עמי"



4  /0 
  90-1401140 פקס'  90-1117111טל'  1199ת.ד.  01919, ירושלים 1רח' קפלן 

 

www.mof.gov.il  

פשרה. מתווה הסדרי  יבהליכים המשפטיים המתנהלים בבקשות, הגישו הצדדים הסדר

ועץ המשפטי לממשלה הגיש התנגדות להסדרי הפשרה הי הפשרה בכל ההליכים דומה.

אינו כולל סעד בבקשות  המוצעהמפקח סבור כי מתווה הסדרי הפשרה שהוגשו בבקשות. 

ראוי למבוטחים, פוגע בתכליות חוק התובענות הייצוגיות ואינו מרתיע מהפרת הוראות הדין. 

 .יו לכאורה מופרותראותיישום הוראות החוזר העלו, כי גם כיום הו עלביקורות בנוסף, 

ן בגימבוטחים ל השבהלהורות על  ,דיןפי  לעסמכות הנתונה לו ב ,החליט המפקחזאת,  נוכח

לאחר קבלת מידע ממבטחים על יישום הוראות החוזר, המפקח ישקול את חוזר. הפרת ה

 .היקף הוראות ההשבה שיינתנו לכל מבטח שהפר את החוזר ואת הצורך במתן הנחיות נוספות

 קולים להחלת ההכרעה על הבקשותשי .ג

תביעות מכוח פוליסות שהופקו לאחר בכוונת המפקח להחיל את הוראות ההשבה גם על 

 בקשות, בהתאם לקביעות בתי המשפט בפרשת בן עמי. נכללות בה ,כניסת החוזר לתוקף

קבע, בין  ,2300באפריל  22 -בבפרשת בן עמי בהחלטתו  ,בית המשפט המחוזי בתל אביב

אין בידי לקבל כי מכשיר התובענה הייצוגית הוא מכשיר אכיפה חלופי לרגולטור. , כי "היתר

מדובר בשני מכשירים מקבילים... מקובלת עליי עמדת היועץ המשפטי כי סמכותו של 

יתרה מכך, יכול הוא המפקח על הביטוח אינה נדחקת מפני קביעות בית המשפט בהליך זה. 

ת הנתונות לו ואולי החלטת האישור יכול ותהווה רוח גבית גם עתה לפעול במסגרת הסמכויו

  ל.ה.[. –בכנפי פעולתו". ]ההדגשות אינן במקור 

בית המשפט העליון, בערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בפרשת בן עמי המאשרת את 

 מיצוי את להעדיף מקום יש דנא במקרה כי, דומה"הבקשה לאישור התובענה כייצוגית, קבע 

  ל.ה.[. –..." ]ההדגשות אינן במקור הרלוונטיים הפיקוח גורמי של מעורבות תוך, יםההליכ

 םהתיישנות, ובכלל , מתחשב המפקח גם בשיקוליבקביעתּהאשר לתקופת ההשבה, נציין כי 

טפל לאינטרס הציבורי בו ,הקשורים בקושי לשמור ראיות לאורך זמן ,שיקולים ראייתיים

צורך להקנות ודאות לגוף נילון מיחס חשיבות גם ליטוח בבעיות ההווה. המפקח על הב

 אלועם זאת, לעמדתנו, שיקולים  יהיה חשוף לתביעה לפרק זמן בלתי מוגבל.לא ולהבטיח כי 

אינם מתקיימים ביחס למבטחים שנגדם קיים הליך משפטי תלוי ועומד בעניין תביעות מכוח 

 פוליסות שהופקו מאז מועד כניסת החוזר לתוקף.

 אות השבההור .ד

 0890-לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א )א( 22בתוקף סמכותי לפי סעיף 

 "(, הריני לקבוע כדלקמן:החוק)להלן: "

 ההשבה לביצוע כלליות הנחיות .0

הראה כי פעל בהתאם להוראות החוזר,  )להלן: מסוים לא כי מבטח אם המפקח יקבע  .א

 השבה.המפקח יורה לו לבצע , "(המבטח"

מולי ביטוח, לתשלום תגהתביעות בהוראות ההשבה, יידרש המבטח לבחון את כל  .ב

בוצעה הפחתה בגין ולאתר תביעות שבהן  בתקופת ההשבהשהוגשו לו על ידי  מבוטחיו 
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שהמבטח פעל בהתאם להוראות החוזר )להלן: משתנים מיוחדים ואין תיעוד לכך 

סכום תגמולי הביטוח ש שבין ההפראת  "(. המבטח יחשב בכל תביעההתביעות"

ה לם לו אילולא בוצעוסכום תגמולי הביטוח שהיה מש ביןבפועל ו למבוטחששולם 

 . "(יתרת תגמולי הביטוחההפחתה )להלן: "

 מבוטחיובתוך שישה חודשים ממועד מתן הוראות ההשבה למבטח, ישיב המבטח ל .ג

אים הפרשי ריבית כשהם נוש מבוטחיםאת יתרת תגמולי הביטוח. הסכומים ישולמו ל

חוק פסיקת )להלן: " 0820-והצמדה לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א

 "(, ממועד תשלום תגמולי הביטוח בתביעות ועד למועד ביצוע ההשבה בפועל. ריבית

הזכאי להשבה לפי הכרעה זו הודעה לפי הנוסח המצורף  מבוטחמבטח יצרף לכל  .ד

 להכרעה. 'א כנספח

 ההשבה תקופת .2

ההשבה לפי  ,ייצוגית בתובענה ועומד תלוי משפטי הליך קייםנגדם ש מבטחיםלגבי  .א

הכרעה זו תחול על תביעות שהוגשו למבטח מכוח פוליסות שהופקו החל ממועד 

ההליך המשפטי, המאוחר מבניהם,  שנים קודם להגשת 2כניסת החוזר לתוקף, או 

 .ועד למועד הפיכת הכרעה זו לסופית

, ההשבה ייצוגית בתובענה ועומד תלוי משפטיהליך  קיים לא שנגדם מבטחיםלגבי  .ב

תחול על תביעות שהוגשו למבטח מכוח פוליסות שהופקו במהלך שבע הכרעה זו לפי 

למעט תקופות שבגינן ניתן פסק דין  ,השנים שקדמו למועד הפיכת הכרעה זו לסופית

 חלוט בתובענה ייצוגית, ככל שקיים כזה. 

 מידע ושמירת ההשבה ראותהו ביצוע בדבר דיווח מתן .0

יעביר למפקח מבטח לא יאוחר מחודשיים מתום המועד ליישום הוראות הכרעה זו,  .א

ביצוע הוראות ההשבה בהתאם להכרעה, ובכלל זה  עלדו"ח מסכם של מבקר הפנים 

 להכרעה.  'ב כנספחסכומי ההשבה ששולמו. המידע יועבר בקובץ אקסל המצורף 

טח בהתאם להוראות הכרעה זו יועברו כקבצים הקבצים המועברים על ידי המב .ב

דואר אלקטרוני שכתובתה  לעו"ד אילנה חיימוב לתיבת, Zipמכווצים בפורמט 

ilanak@mof.gov.il. 

לחוק, רשאי מבטח להגיש ערעור מטעמו על הכרעה זו לבית המשפט  032בהתאם לסעיף  .2

 ם ממועד הפיכתה של ההכרעה לסופית.יו 25המחוזי תוך 

 

 
 בכבוד רב,  

 
 ליאורה הירשהורן, עו"ד  

 סגנית המפקח על הביטוח  
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 הודעה בדבר השבת תגמולי ביטוח –א'  

 
 

 לכבוד

______________ 

 

 ,שלום רב

 

 השבת כספים בשל אי תשלום מלוא תגמולי ביטוח בגין תביעתך מיום_________הנדון: 

 

העקרונית שפורסמה על ידי סגנית המפקח על הביטוח מיום ______________  בהמשך להכרעה

בעניין שבנדון, הרינו להודיעך כי בהתאם להוראות הכרעה זו נמצאת זכאי להשבת כספים בסך 

של _________ ש"ח, בהמשך לתביעתך בגין "אבדן גמור" או "אבדן להלכה" של הרכב נשוא 

 התביעה הנדונה.

 

 עשה בהתאם לנתונים המפורטים להלן.חישוב ההשבה נ

 

 לתגמולי ביטוח תביעהשבו קיבלנו מועד ה _____________          

  והסכום שהופחת בגין כל משתנה _____________ שהופחתוהמשתנים           

 התביעה______________ שילמנו בעקבות הסכום ש 

 בלנובעקבות התביעה שקי שבו שילמנו את תגמולי הביטוחמועד ה _____________ 

  שנשלם לך בהתאם להכרעה )ללא הפרשי הצמדה וריבית(סכום____________ 

 ___________ סכום הפרשי הצמדה וריבית בסך של _____________ נכון ליום 

 

 

 

 בכבוד רב       

 

      _____________________ 

  )המבטח(                                       
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מעמד המדיה כצד להליך  רייטר, עו"ד ירון -דף מקורות
  בתובעות ייצוגיות

 2006. -חוק תובעות ייצוגיות, תשס"ו  .1

 .1975 -חוק מס ערך מוסף, תשל"ו .2

  .פקודת הזיקין [וסח חדש] .3

 .)18.8.2014(פורסם בבו,  קין ' חברת פרטר תקשורת בע"מ 19997-07-10ת"צ  .4

 .בריר ' סלקום ישראל ואח'-סירוגה 7115/14ע"א  .5

 .אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ ' רות ריי יסעור 7447/14רע"א  .6

 .רות יסעור ריי ' אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ 2356/08ת"א  .7

), 2(2010מח -תקאגף המכס והמע"מ  –י יהושע ' מדית ישראל גוויל 124/08ת"מ (ת"א)  .8
22220.  

 .)21.4.2011(פורסם בבו,  דקלה חברה לביטוח ' פרידמן 8014/09ע"א  .9

 .)1.4.2015(פורסם בבו, תל בע"מ ' אביהוא רז -קורל 5635/13רע"א  .10

 .)1996( 582-582, 573) 5פ"ד ( חוסיין ' טורם 3765/95ע"א  .11

  .66-67ו, עשרה, א' באדר התשס"-הכסת השש ועשר של-מאות-הישיבה השלוש .12

   



 מעמד המדינה כצד להליך בתובענות ייצוגיות –עו"ד ירון רייטר 

 1975-חוק מס ערך מוסף, תשל"ו

 פרק ז': שיעור אפס ופטורים

 מס בשיעור אפס

 אלה עסקאות שהמס עליהן יהיה בשיעור אפס:  )א(  .30

 מתן שירות בחוץ לארץ בידי עוסק שמקום עיסוקו העיקרי הוא בישראל;   (7)

 הנזיקין ]נוסח חדש[פקודת 

 פרק ב': זכויות וחבויות בנזיקין

 2005-( תשס"ה10מעשה לפי חיקוק )תיקון מס' 

בתובענה שהוגשה על עוולה, חוץ מרשלנות, תהא הגנה שהמעשה שמתלוננים     .6
עליו היה לפי הוראות חיקוק ובהתאם להן או שנעשה בתחום הרשאה חוקית או מתוך 

לרבות  –יומה של הרשאה חוקית; בסעיף זה, "מעשה" אמונה סבירה ובתום לב בק
 מחדל.
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  "ר ראובן ריבלין:היו
  

  היא לא אחראית ברשלנות פקידיה.
  

  ):בשם ועדת החוקה, חוק ומשפטרשף חן (
  

שבצרפת, אם המדינה מוכיחה תום לב, היא מוגנת.  ,אבל תוך כדי לימוד הנושא הזה למדתי
שאמרנו את האמירה שובת הלב, שאם יש בזה מידה של היגיון, צריך להודות על האמת. אחרי 

כמעט והמדינה גבתה, המדינה תשלם, צריך לזהות את הסיטואציה המיוחדת שהמדינה נמצאת בה 
אף אחד אחר לא נמצא בה. בראש ובראשונה היקף החשיפה של המדינה הוא עצום, הוא לא דומה 

וא האינטרס של קבוצה שנית, כאשר אנחנו פוגעים בקופה הציבורית, מה שעומד ה לאף אחד אחר.
מוגדרת מול האינטרס של קבוצה גדולה. הקופה הציבורית, גם היא אינטרס ציבורי. דבר שלישי, ניתן 

ושאם  ,להניח ביחס למדינה ולרשות ציבורית, יותר מאשר ביחס לגוף פרטי, שהיא פועלת בתום לב
  סיטואציה היא שונה. לכן ה נעשתה טעות, זו היתה טעות ולא היתה כוונה לעשוק את הציבור.

  
הוויכוח עם משרד המשפטים לא היה על עצם הזכות של המדינה לקבל הגנות, אלא על אופי 

המשפט יש -ההגנות והיקפן. הצעתי מייד בהתחלה, וזה נמצא היום בחוק, את הסעיף שאומר, שלבית
  הסמכות לצמצם את הפסיקה לפנים משורת הדין. חשבתי, ואני חושב שדי בכך.

  
ממצב שבו נגבו  ,נה הרגישה שלא די בכך. במיוחד היא חששה מתביעות השבההמדי

כספים, למשל מסים, שבדיעבד מתברר שנגבו שלא כדין, והיא חששה שעכשיו המדינה והרשויות 
אנחנו בוועדה דאגנו מאוד  ,כנגד זה ים, וזו בעיה גדולה.שקלהשונות יצטרכו להשיב מאות מיליוני 

והאיזון נמצא בכך שניתן להגיש תביעה  ,להפסיק את הגבייה שלא כדיןשלא יהיה אינטרס כך מ
 -  ייצוגית גם בעילה הזאת של השבה, ובכך המדינה ויתרה ויתור גדול מאוד, וצריך לזכור את זה

וחבר הכנסת אליעזר כהן, אני מפנה את תשומת לבך לכך. ניתן יהיה להגיש תביעה נגד המדינה 
  .כשהיא גובה כספים שלא כדין

  
יש למדינה אפשרות להודות  :כאן יש ההגנות המיוחדות שניתנות לה, ולטעמי הן סבירות

יום היא מפסיקה את הגבייה ומודיעה  90ולעזוב. אם המדינה מודה ועוזבת, כלומר, אומרת שבתוך 
המשפט. זאת - נותנים תגמול למי שהביא את זה לביתושהיא לא תמשיך בגבייה, אז עוצרים בכך 

המשפט, שזה - אינטרס הציבורי הוא שיהיה מישהו שיהיה לו כדאי להביא את זה לביתאומרת שה
   בעיני האינטרס המרכזי, והוא נשאר ונשמר.

  
שקלים,  10לא ימשיכו בהליך התביעה הייצוגית כדי להשיב לכל אזרח שנפגע  -מה שלא 

ח שירצה להגיש שקלים. אבל הזכות המהותית שלו לא נפגעת. כלומר, אזר 1,000שקלים,  100
משפט שלום או בכל מקום אחר, כדי לקבל את הכסף, כשעכשיו כבר יש יותר -תביעה קטנה או בבית

  מראשית ראיה שמגיע לו, יוכל לעשות את זה. אין פגיעה בזכות המהותית.
  

הדבר השני, היה והמדינה תעמוד על עמדתה, כלומר, תאמר שאת הכסף שהיא גובה היא 
הדיון, תאושר התביעה הייצוגית וייקבע שהכסף נגבה שלא כדין, נקבעה תקופת גובה כדין, יתקיים 

  התיישנות מנדטורית, של שנתיים, לעניין התביעה הייצוגית בלבד, לא לגבי המהות. 
  

הראשונה, כמעט תמיד הרשות, בתוך שנתיים, צברה חוב ענק, ובכל  .הסיבות לכך הן שתיים
הפחתה. הסיבה השנייה, זה יוצר אינסנטיבה ברורה לאזרח מקרה הוא היה מופחת באמצעות סעיף 

משפט לפחות בתוך -לא להשתהות. אם זיהית בעיה, אל תשב ותאגור קופה. אתה חייב ללכת לבית
  שנתיים. 

  
אני חושב שזה סביר, זה לא כל מאוויי, אולי הייתי מעדיף שדין המדינה יהיה כדין כל אדם, 

  ום של זה באמצעות פסיקה, אבל אני חושב שזו פשרה סבירה.המשפט לבנות את הצמצ-וניתן לבית
  

באה המדינה ואמרה, אנחנו מרחיבים  -דרישה נוספת שהמדינה העלתה, ולטעמי היא נכונה 
פה את העילות בצורה דרמטית, ובין השאר כוללים למשל את כל נושא איכות הסביבה, הרחבה 

הם, אלא גם את המדינה על כך שלא מנעה עצומה. חששה המדינה שלא יתבעו רק את המפעל המז
- מאותו מפעל לזהם, והיא תמצא את עצמה נתבעת בכל תביעה ייצוגית של ענייני איכות סביבה על אי

אני חושב שההגנה הזאת מוצדקת, והיא לא צריכה להיתבע בתביעות האלה. אם מישהו רוצה  פיקוח.
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הו זיהם, שהמזהם ישלם; המדינה לא שהמדינה תפקח, שילך לבג"ץ ויבקש ממנו לפקח. אם מיש
  צריכה להיות הכיס העמוק, כאשר לא היא זו שזיהמה בפועל. 

  
לא שנתיים, לא  - אני מדגיש, כאשר המדינה היא שזיהמה בפועל, אין לה שום הגנה 

להפסיק, לא התיישנות. אם המדינה או רשות ציבורית היא ששפכה את הביוב וגרמה נזק, היא 
  ין הבדל.תשלם ככל אדם; א

  
- דבר נוסף שהתבקש ולטעמי מובן, באותן תביעות השבה בלבד הדיון לא יתקיים בבית

משפט לעניינים מינהליים, על דרך של תובענה מינהלית, לא עתירה -משפט אזרחי רגיל, אלא בבית
 מינהלית. זה ייתוסף לתובענות המינהליות בענייני מכרזים, וזה מפני שזה בעצם הגוף שאמור להיות

  המשפט האזרחיים. - ומן הראוי שהנושא הזה יידון שם ולא בבתי ,הבג"ץ הקטן
  

  דיברתי. 9על יתר ההגנות שבסעיף 
  

מה הדבר שחסר מאוד בחוק הזה? בחוק הזה חסרה היכולת לתבוע את הרשות בעילות 
רים ונזיקין. המקרה המובהק שמשתמשים בו שוב ושוב כדוגמה מוצדקת הוא המקרה של העצ

אפשר לתבוע את המדינה מכוח - לכן איולקוח, -המעצר. אין כאן יחסי ספק-על הרצפה בבתי שישנים
  לקוח. זהו מעשה של רשות, וגם זה לא מצב שגבו כסף. - יחסי ספק
  

העילה מבחינת החוק היא או הפרת חובה חקוקה או רשלנות, והיתה תקווה, ומבחינתי עדיין 
לה שנוהגים לכנות אותה העוולה החוקתית, של פגיעה יש תקווה, שדרך עוולת הרשלנות תתפתח עוו

וזה  ,ל מיטה הוא שוכב על הרצפהעבכבוד האדם, מפני שזה פוגע אנושות בכבוד האדם כשבמקום 
  לא צריך להיות כך.

  
  "ר ראובן ריבלין:היו

  
  על ענף זה במשפט לא תהיינה תובענות ייצוגיות.

  
  ):בשם ועדת החוקה, חוק ומשפטרשף חן (

  
. לצערי, בשלב זה, על ענף זה במשפט לא יהיו תובענות ייצוגיות. הכלי שנשאר הוא נכון

כמובן כלי הבג"ץ. בעניין הזה אני אשמח מאוד כשאני אראה את הכנסת הבאה או איזו כנסת אחרת 
  -  -  - מתקנת את 

  
  "ר ראובן ריבלין:היו

  
  הבג"ץ בא כדי למנוע את המשך קיום התופעה.

  
  ):חוקה, חוק ומשפטבשם ועדת הרשף חן (

  
  נכון.

  
  "ר ראובן ריבלין:היו

  
  אבל, עומדת בפני כל אחד ואחד היכולת לתבוע תביעת נזיקין שאינה ייצוגית.

  
  ):בשם ועדת החוקה, חוק ומשפטרשף חן (

  
אמת. כל אחד יוכל לתבוע תביעה שאינה ייצוגית, אלא שהשאלה היא כמה פיצוי אתה צפוי 

  שעות. 24ה לקבל על זה שישנת על הרצפ
  

  "ר ראובן ריבלין:היו
  

  הכדאיות היא אחרת.
  


